
Sistem de programare pentru desfăşuraea eficientă de vaccinare 
Platforma de programare a fost activată de luni (18 ianuarie 2021) ora 9. Toți locuitorii din 
Vorarlberg cu vârsta de peste 16 ani se pot înregistra aici pentru vaccinarea gratuită și voluntară 
ȋmpotriva Covid. 

Aici pe platforma de programare sau  
https://impfung.lwz-vorarlberg.at/GesundheitVaccinate/Covid/Register 

Dacă nu aveți acces la internet sau o adresă de e-mail, vă rugăm să vă contactați membrii de familie 
sau cunoştinṭele apropiate care vă vor ajuta să vă înregistrați pe portalul de internet. 
Dacă nu aveṭi nici această posibilitate atunci puteṭi apela linia de asistență pentru vaccinare:  
0810 810 601 și aici primiṭi sprijin pentru a vă programa. 
Dacă vaccinul și programările de vaccinare sunt disponibile, cei ȋnregistraṭi vor primi o notificare 
pentru vaccinare la o anumită oră. 

Prioritate de vaccinare pentru cei bolnavi 
Toți pacienții cu risc crescut sau cetățenii cu anumite boli sunt rugați să își depună dosarele personale 
de vaccinare la medicul curant. Prioritizarea pe baza bolilor prin sistemul de programare este 
rezervată exclusiv medicilor din motive de protecție a datelor. Pacienții se pot înregistra singuri și 
apoi îi pot cere medicului să adauge codul de prioritizare mai târziu sau pot cere medicului să 
efectueze direct rezervarea. 

La distribuirea programărilor de vaccinare, persoanelor cu anumite boli sau din grupuri de risc vor 
primi prioritate deoarece platforma de rezervare nu este concepută ca o listă clasică de așteptare. 
Dacă vaccinul este disponibil, programările sunt distribuite ṭinând cont de vârsta, bolile anterioare 
etc. factori care sunt decisivi și nu ordinea de înregistrare. 

În funcție de disponibilitatea vaccinului, vârstă sau prioritate, poate dura mai mult până primiṭi 
notificarea pentru rezervare. 

Restricția de vârstă este necesară deoarece vaccinul de la Biontech și Pfizer este aprobat de la vârsta 
de 16 ani și cel de la Moderna de la vârsta de 18 ani. Persoanele înregistrate vor fi informate imediat 
personal când vor fi disponibile vaccinurile și programările gratuite de vaccinare. 

Mai multe informații de contact 
Amt der Vorarlberger Landesregierung 
Landhaus, Römerstraße 15 
6901 Bregenz 

Linia telefonică pentru vaccinare COVID 
T 0810 810 601 

https://impfung.lwz-vorarlberg.at/GesundheitVaccinate/Covid/Register

